
 

 

UCHWAŁA NR 8 

PREZYDIUM SENATU 

z dnia 23 września 2016 r.       

w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki  

nad Polonią i Polakami za granicą  

 

Na podstawie art. 9 pkt 3a uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 

1990 r. – Regulamin Senatu (M. P. z 2016 r. poz. 824),  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwała określa zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami 

za granicą, zwanych dalej "zadaniami",  finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej 

Kancelarii Senatu. 

§ 2. 

Prezydium Senatu określa:  

1) kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, po zasięgnięciu opinii Polonijnej 

Rady Konsultacyjnej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach 

poszczególnych kierunków działań, o których mowa w pkt 1. 

§ 3. 

1. Zlecenie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji celowych na dofinansowanie ich 

realizacji odbywa się po przeprowadzeniu postępowania określonego w niniejszej 

uchwale, wszczynanego ogłoszeniem o naborze ofert realizacji zadań, zwanych dalej 

"ofertami".  

2. Oferty mogą być składane wyłącznie przez podmioty określone w art. 4d ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.). 

3. Oferty mogą dotyczyć wyłącznie zadań zgodnych z kierunkami działań, o których mowa 

w § 2 pkt 1. 

4. Wysokość kosztów pośrednich realizacji zadania nie może przekroczyć 11 % kwoty 

dotacji celowej udzielonej na jego realizację. Przez koszty pośrednie rozumie się koszty 

niezbędne do prawidłowej realizacji zleconego zadania, których nie można przypisać 

wprost do poszczególnych składających się na nie działań. 



2 
 

 

5. Dofinansowanie zadania z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu nie może 

przekroczyć 95% całkowitego kosztu jego realizacji. 

§ 4. 

1. Rozpatrzeniu podlegają oferty spełniające wymogi formalne, poprawne pod względem 

rachunkowym, które wpłynęły do Kancelarii Senatu w terminie określonym w ogłoszeniu 

o naborze ofert realizacji zadań, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Senatu może postanowić 

o skierowaniu do rozpatrzenia ofert złożonych po upływie terminu, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. Prezydium Senatu określa harmonogram rozpatrywania ofert złożonych w terminie, 

o którym mowa w ust. 1. 

§ 5. 

Szef Kancelarii Senatu kieruje oferty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wraz z opinią 

Kancelarii Senatu, do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz 

Prezydium Senatu. 

§ 6. 

1. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą opiniuje oferty przedłożone 

zgodnie z § 5. 

2. Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przedstawia  

Prezydium Senatu opinię Komisji w sprawie przedłożonych ofert. 

§ 7. 

1. Prezydium Senatu rozpatruje oferty przedłożone zgodnie z § 5, po zapoznaniu się 

z opiniami Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Kancelarii 

Senatu. 

2. Prezydium Senatu, w przypadkach uzasadnionych koniecznością szybkiego wykonania 

zadania, może rozpatrzyć oferty bez zasięgania opinii Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą.  

 

 

 

§ 8. 

1. Po rozpatrzeniu ofert Prezydium Senatu podejmuje uchwały w sprawie zlecenia realizacji 

zadań, określając kwoty dotacji celowych udzielonych na dofinansowanie realizacji 

poszczególnych zadań. 
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2. Od uchwały Prezydium Senatu, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje środek 

odwoławczy. 

§ 9. 

Na senackiej stronie internetowej publikowane są: 

1) uchwały Prezydium Senatu określające kierunki działań, o których mowa w § 2 pkt 1; 

2) informacje o wysokości środków finansowych, o których mowa w § 2 pkt 2; 

3) ogłoszenia o naborze ofert dotyczących zadań planowanych do realizacji w roku 

następnym wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad ich składania; 

4) harmonogramy, o których mowa w § 4 ust. 3; 

5) uchwały Prezydium Senatu, o których mowa w § 8 ust. 1. 

§ 10. 

Kancelaria Senatu zapewnia obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-techniczną 

postępowania określonego w niniejszej uchwale.  

§ 11. 

Szef Kancelarii Senatu ustala wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki 

nad Polonią i Polakami za granicą oraz tryb postępowania Kancelarii Senatu w sprawach 

dotyczących zlecania tych zadań.  

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do postępowań w sprawie 

zlecania zadań, wszczętych po dniu wejścia w życie uchwały. 

 

 

MARSZAŁEK SENATU 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


